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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 91. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie 
pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy 
w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego 
postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów. 

 

Z wyrazami szacunku 
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USTAWA 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy 

w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu 

przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.  
Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 50527 dodaje się art. 50527a w brzmieniu: 

„Art. 50527a § 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odręb-
nych podstawa do uchylenia wyroku, na wniosek pozwanego sąd, 
który go wydał, uchyla wyrok. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 

poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 
r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 
1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 
198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 
115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. 
Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr  54, 
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 
882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 
757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, 
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. 
Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 
125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, 
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, 
poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 
1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz.  
75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 
1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i 
Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 
143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 
178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 
66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i 
Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, 
poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 
1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 
609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, 
Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 
2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i 
Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, 
poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 
1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, 
poz. 458 i Nr 87, poz. 482. 
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§ 2. Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i 
wskazywać okoliczności uzasadniające uchylenie wyroku. 

§ 3. Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym. Przed 
uchyleniem wyroku sąd wysłucha powoda na posiedzeniu lub zażąda 
od niego oświadczenia na piśmie. 

§ 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia wyroku przysługu-
je zażalenie.”; 

2) w art. 8201 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Sąd zawiesza postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli w toku egzekucji 
prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w 
klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 115310, 
wystąpi przyczyna przewidziana w przepisach odrębnych.”; 

3) w art. 8202 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. W przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego 
w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o któ-
rym mowa w art. 11531, art. 11534, art. 11537 lub art. 115310, albo na podstawie 
tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orze-
czenia sądu wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych rosz-
czeń, sąd może na wniosek dłużnika zawiesić postępowanie także z innych 
przyczyn przewidzianych w przepisach odrębnych.”; 

4) art. 8403 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8403. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy w postaci zaopa-
trzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym 
mowa w art. 11531, art. 11534, art. 11537 lub art. 115310, dłużnik 
może w drodze powództwa żądać odmowy wykonania takiego tytu-
łu, w całości lub w części, na podstawie określonej w przepisach od-
rębnych. Odmowa wykonania ma skutki pozbawienia tytułu wyko-
nawczego wykonalności.”; 

5) w części czwartej w księdze drugiej po tytule IX dodaje się tytuł X w brzmieniu: 

 „Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej 

Art. 11442. §1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odręb-
nych podstawa do uchylenia wyroku wydanego w sprawie alimenta-
cyjnej, na wniosek pozwanego, sąd, który go wydał, uchyla wyrok. 

§ 2. Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i 
wskazywać okoliczności uzasadniające uchylenie wyroku. 

§ 3. Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym. Przed 
uchyleniem wyroku sąd wysłucha powoda na posiedzeniu lub zażąda 
od niego oświadczenia na piśmie. 

§ 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia wyroku przysługu-
je zażalenie.”; 

6) w części czwartej w księdze trzeciej po tytule V dodaje się tytuł VI w brzmieniu: 

 „Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych 
z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych  
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Art. 115310. Orzeczenia w sprawach alimentacyjnych wydane i wykonalne w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej będących stronami Proto-
kołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla 
zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 331 z 16.12.2009, str. 
17), o którym mowa w przepisach odrębnych, jak również pochodzą-
ce z tych państw członkowskich i w nich wykonalne ugody sądowe i 
dokumenty urzędowe w sprawach alimentacyjnych, są tytułami eg-
zekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej po 
nadaniu klauzuli wykonalności. 

Art. 115311. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 115310, klauzulę wy-
konalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a je-
żeli tej właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego 
okręgu ma być wszczęta egzekucja. 

Art. 115312.  Przepisów art. 1150–1152 nie stosuje się.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cy-
wilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie 
pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 824) po art. 1 dodaje się art. 
1a w brzmieniu:  

„Art. 1a. 1. Ustawa określa także zasady, warunki i tryb przyznawania prawa po-
mocy w sprawach alimentacyjnych, w których zastosowanie mają 
przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 
2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wy-
konywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimen-
tacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009 r., str. 1).   

2. W sprawach alimentacyjnych, w których zastosowanie ma rozporzą-
dzenie, o którym mowa w ust. 1, zasady, warunki i tryb przyznawa-
nia prawa pomocy określone w ustawie stosuje się w kwestiach nie-
uregulowanych w tym rozporządzeniu.”.  

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.2)) po art. 8c dodaje się art. 8d w brzmieniu:   

„Art. 8d. Po otrzymaniu wniosku polskiego organu centralnego, działającego na 
podstawie art. 51 ust. 2 lit. c oraz art. 53 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w 
zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 
10.01.2009, str. 1), organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad 
alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i za-
wodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia i 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 

97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504. 
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przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera 
od niego oświadczenie majątkowe.”. 

 

Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r. 
 

 

  

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Grzegorz Schetyna 

........................................................................................................................................................................ 
 
                                     T ł o c z o n o  z  p o l e c e n i a  M a r s z a ł k a  S e n a t u 
........................................................................................................................................................................




